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“ Zolang de provincies bestaan, 
moeten we ze goed besturen 
en onze stempel drukken 
op het beleid.
Luk Lemmens
Provinciaal gedeputeerde
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in de
provincie Antwerpen in goede banen.

Zolang het provinciale niveau niet is afgeschaft, moet 
het een slanke en daadkrachtige overheid zijn. Dankzij 
de N-VA bespaarden we in de provincie Antwerpen 
al jaarlijks 8 procent op de werkingsmiddelen. En 
in 2013 verlaagden we de dotaties aan partijen en 
fracties met 15 procent. Dat moet bijdragen aan een 
verlaging van de provinciebelastingen voor gezinnen 
en bedrijven.

We leggen fietsostrades aan en zorgen voor 
een betere bovenlokale mobiliteit.

We blijven investeren in het onderhoud van recreatie- 
en groendomeinen.

De N-VA wil de open ruimte bewaren 
voor de volgende generaties.
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Beste inwoners van Kontich-Waarloos,

Op 14 oktober 2018 trekken we weer met zijn allen naar de stembus.
Er is al heel wat gerealiseerd: de gemeentelijke organisatie is versterkt, de historische schulden
zijn nu met meer dan 40 % afgebouwd en vele slimme investeringen werden gerealiseerd . Het N-VA verkiezings- 
programma bouwt op dit fundament verder. Met uw steun betekenen deze verkiezingen voor ons dan ook geen  
eindpunt maar een forse doorstart. Een enthousiaste N-VA ploeg gaat dan aan de slag met 
iedereen die dit programma mee wil realiseren. We werken samen aan een veilige thuis in een 
welvarend  Kontich-Waarloos. Dit krachtige programma is gebouwd rond ZEVEN THEMA’S. 
Geen literatuur maar klare voorstellen, die duidelijk weergeven waar N-VA voor staat:

VEILIG , VERANTWOORD en VLAAMS.

Contact over verkiezingsprogramma 2018 op kontich@n-va.be of via uw burgemeester en  
lijsttrekker N-VA Bart Seldeslachts, tel. nr. 0474 24 38 90 of bart.seldeslachts@n-va.be.

1. Het huidige daadkrachtige beleid wordt verder uitgebouwd, met extra nadruk op klantvriendelijkheid en 
een open communicatie.

2. Veiligheid is belangrijk. Een preventiedienst zal criminaliteit en overlast bestrijden. De fietserstunnel aan 
St Rita is één van de belangrijkste projecten  voor de veiligheid van de fietsers.

3. Een gezond financieel beheer gaat samen met  ambitieuze investeringen. De gemeentelijke schuld  wordt verder 
afgebouwd. De gemeentebelastingen worden niet verhoogd. We voorzien meer geld voor openbare werken.

4. De bestaande sociale dienstverlening wordt verder uitgebreid, vooral op het vlak van kinderopvang en 
ouderenzorg.

5. We laten niemand aan zijn lot over. Er wordt op alle domeinen rekening gehouden met de noden van de 
jeugd, de gezinnen, de senioren en kwetsbare groepen

6. We zetten in op belangrijke en haalbare milieudoelstellingen. Voorkomen van wateroverlast is hier be-
langrijk .Het groenonderhoud wordt verbeterd door de pleintjes mooi aan te planten.

 Bovendien wensen we een propere gemeente.  

7. We verdubbelen het budget voor de wegeninfrastructuur met nog meer toegankelijke voet- en fietspaden. 
Het parkeerprobleem wordt aangepakt door extra parkeerplaatsen in het centrum.Ook in de pleinen 
wordt geïnvesteerd zodat leefbaarheid, mobiliteit en handel elkaar aanvullen, met een vaste stek voor 
evenementen en meer groen.

Kandidaten in de kijker

Ik woon samen met mijn echtgenoot Robert in het 
centrum van Kontich. Wij hebben twee kinderen en 
negen kleinkinderen. Wij zijn beiden trotse rasechte 
Kontichnaars en  zeer actief in verschillende vereni-
gingen in Kontich-Waarloos. Ik koos voor N-VA 
omdat het programma mij  erg aanspreekt. Ik wil me 
vooral inzetten voor zowel actieve als voor  minder 
mobiele senioren. Ook vind ik jeugd en kinderopvang 
zeer belangrijk. Meer  betere  voet -en fietspaden, en 
ook een fietstunnel aan Sint Rita, zijn noodzakelijk. Ik 
steun volledig het masterplan van Waarloos.

Ik ben opgegroeid in Kontich en sinds kort woon ik 
samen met mijn partner Ciska in het centrum van 
Kontich. Ben de jongste kandidaat op de N-VA lijst en 
ik wil er zeker voor zorgen dat er veel aandacht besteed 
wordt aan de jeugd. Als zelfstandige ondernemer ijver ik 
voor ondersteuning van de middenstand. N-VA Kontich 
heeft hiervoor al hard gewerkt, maar de lokale economie 
verdient zeker een blijvende steun. Een efficiënt en actief 
parkeerbeleid dat zorgt voor een  goede bereikbaarheid 
van de handelaars is een prioriteit. Eén van de belangrijk-
ste speerpunten is” VEILIGHEID”.

www.n-va.be/kontichN-VA Kontich-Waarloos N-VA Kontich-Waarloos @ N-VA_Kontich
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1. SELDESLACHTS Bart 15. CAUWENBERG Bert

2. VAN DEN EYNDE Marleen 16. VANBAEDEN Cindy

3. WEVERS Willem 17. TIJS Hederik

4. KUMS-SIODLAK Jeannette 18. TERSAGO Sylvie

5. LAMBRECHTS Peter 19. DE HERDT Tom

6. DE BOCK Marion 20. STRUYF Linda

7. VAN EYNDHOVEN Peter 21. MICHEL John

8. VAN GAVER Griet 22. VANDENBULCKE Veerle

9. JANSSEN Cedric 23. VAN LAEKEN Jan

10. POORTMANS Anja 24. BEECKMANS Christel

11. SCHILTZ Pieter 25. GOOSSENS Peter

12. DE RIDDER Yvonne 26. VERHOEVEN Herman

13. DAELEMANS Guido 27. WAUTERS Mia

14. DE GENDT Annick

Een sterke ploeg voor Kontich-Waarloos

Peter Van Eyndhoven
25 jaar, zelfstandig ondernemer
plaats 7

Yvonne Deridder
76 jaar, gepensioneerd
plaats 12
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Een selectie van belangrijke punten uit ons programma
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Veilig thuis in een welvarend Kontich-Waarloos

Waarloos aan de beurt 
(masterplan Waarloos)

N-VA Kontich-Waarloos wenst het gebied tussen  
de chalet van de veteranen en kinderdagverblijf  
’t Wisterke te verankeren als recreatie zone. Op  
die manier voorkomen we een toekomstige  
verkaveling en vrijwaren we het landelijk karakter.
Een nieuw lokaal voor de Chiro, een polyvalente 
ruimte voor verenigingen, zoals de fanfare, en een 
naschoolse kinderopvang moeten daar hun plaats 
krijgen. We creëren aanzienlijk meer ruimte om te 
parkeren in het centrum van Waarloos en we willen 
bekijken of een aantal betaalbare woningen kunnen 
worden voorzien. Ook de chalet van de veteranen 
kan uitgebreid worden. Voor de uitvoering wordt in 
overleg gegaan met de verenigingen van Waarloos en 
de eigenaars van de percelen.

Veiligheid is de basis voor 
een leefbare gemeente

Voor N-VA  is veiligheid één van de belangrijkste 
kerntaken van uw gemeentebestuur. Naast het  
bestrijden van criminaliteit en overlast, staat ook  
een veilige mobiliteit hoog in het vaandel.
“Voorkomen is beter dan genezen. We willen daarom 
een gemeentelijke preventiedienst oprichten en inspelen 
op het ontradend effect van slimme camera’s”. zegt 
Bart Seldeslachts, burgemeester en lijsttrekker.
“We willen de investeringen in fiets- en voetpaden 
verdubbelen en aan het drukste en gevaarlijkste 
kruispunt, ter hoogte van het Sint-Ritacollege wordt 
een fietstunnel aangelegd. We blijven ijveren bij de 
Vlaamse overheid voor de aanleg van de noordelijke 
verbindingsweg.” Aldus Willem Wevers, schepen van 
openbare werken en zelf fervent fietser.

Heraanleg Stationsplein  
is prioriteit

Het uitzicht van het Stationsplein is al jaren een doorn 
in het oog van de omwonenden. Tijdens deze legislatuur 
werd een ontwerper aangesteld om een nieuwe invulling 
uit te tekenen van het plein. Voor buurtbewoner en 
N-VA lijst kandidaat John Michel kunnen de werken 
niet snel genoeg beginnen. De andere lijstkandidaten  
uit Kontich-Kazerne zoals Tom De Herdt, Veerle 
Vandenbulcke, en Bart Seldeslachts burgemeester en 
lijsttrekker scharen zich mee achter dit project. “Na de 
heraanleg zullen de talrijke fietsers op en veilige ma-
nier dagelijks kunnen passeren, volledig gescheiden 
van het gemotoriseerd verkeer” vult Cedric Janssen 
(N-VA lijstkandidaat) nog aan. Ook de Ooststatiestraat 
(Kauwlei–Stationsplein) wordt onder handen genomen. 
Hier komt een fietspad aan beide kanten van de straat. 
Tegelijkertijd worden de voetpaden heraangelegd.

N-VA Kontich-Waarloos  
wil betere en neutrale 
dienstverlening

Het gemeentebestuur wil, met de integratie van 
gemeente en OCMW inzetten op een nog betere en 
efficiëntere dienstverlening. “Als N-VA vinden wij 
competentie en klantvriendelijke onthaalmedewerkers 
belangrijk. De burger moet een perfecte dienst- 
verlening krijgen. Wij zijn er ook van overtuigd dat de 
neutraliteit van de medewerkers belangrijk is. Dit houdt 
in dat alle medewerkers, die in contact komen met 
burgers, geen uiterlijke levensbeschouwelijke tekenen 
mogen tonen.” Aldus voorzitter Bert Cauwenberg.  
De politie zal terug een vaste plaats krijgen in het 
gerenoveerde gemeentehuis. De communicatie van de 
gemeente naar de burgers toe zal ook verbeterd 
worden: een goed werkend e-loket zal onnodige 
verplaatsingen naar het gemeentehuis vermijden.  
Ook de nodige informatiebrochures voor burgers die 
minder “online” betrokken zijn blijven behouden.

N-VA wilt de parkeerdruk 
in Kontich centrum verder 
aanpakken
“Onze lokale economie kampt al jaren met een 
tekort aan parkeerplaatsen. De aanzet tot een  
oplossing  is al gegeven met de geplande parking 
aan de Spoorwegstraat. Een actief parkeerbeleid 
moet er voor zorgen dat langparkeerders  deze 
randparking zullen benutten. We onderzoeken  
bovendien ook de mogelijkheid van een ondergrondse 
parking in het centrum. Dit zou ons toelaten de  
pleinen in het centrum  middenstandvriendelijker 
en groener te maken.” Aldus Marleen Van den  
Eynde (N-VA schepen van lokale economie).

N-VA zorgt voor iedereen 

N-VA Kontich-Waarloos laat niemand aan zijn lot 
over. Niemand wordt uitgesloten, maar, waar nodig, 
is inburgering een noodzakelijke voorwaarde om 
er bij te horen. We streven naar een kwaliteitsvolle 
en betaalbare kinderopvang. Het  kinderdagverblijf 
’t Brugske, in het centrum, is na 38 jaar dienst 
dringend aan vernieuwing toe. Een aantal locaties 
voor een nieuwbouw worden al onderzocht. De 
buitenschoolse kinderopvang wordt uitgebreid en 
de privé-kinderopvang  binnen Kontich wordt 
extra aangemoedigd. De uren van de  kinderopvang 
worden aangepast aan de drukke agenda van 
twee- verdieners en alleenstaande ouders. Een 
eigentijds seniorenbeleidsplan moet er voor zorgen 
dat onze gemeente leeftijdsvriendelijk wordt. Voor 
deze grote groep  Kontichnaars is een volwaardige 
deelname aan de gemeentelijke samenleving heel 
belangrijk.

Meer weten over het programma en de kandidaten?
kontich@n-va.be

1 3 52 4 6

 V.l.n.r. Peter Lambrechts (N-VA fractieleider, rasechte 
Waarlozenaar en drijvende kracht achter dit initiatief) Bart 
Seldeslachts (N-VA burgemeester, lijsttrekker) en  
ook enkele van onze kandidaten met een groot hart voor  
Waarloos: Yvonne De Ridder, Peter Goossens en Robert 
Beyens (bestuurslid N-VA).

 Lijstkandidaten: v.l.n.r. Anja Poortmans, Christel Beeckmans, 
Cindy Vanbaeden, Willem Wevers (schepen van mobiliteit 
N-VA), Sylvie Tersago en Linda Struyf. 

 Lijstkandidaten: v.l.n.r. Tom De Herdt, Bart Seldeslachts  
(uw burgemeester en N-VA lijsttrekker) Veerle Vandenbulcke, 
Cedric Janssen en John Michel.

 Lijstkandidaten: v.l.n.r. Jan Van Laeken, Bert Cauwenberg 
(voorzitter N-VA), Bart Seldeslachts (uw burgemeester en lijst-
trekker) en Griet Van Gaver (N-VA gemeenteraadslid) staan 
helemaal achter dit standpunt.

 Lijstkandidaten: v.l.n.r. Hederik Tijs, Pieter Schiltz (N-VA 
gemeenteraadslid), Marleen Van den Eynde (schepen van 
lokale economie), Bart Seldeslachts (N-VA burgemeester en 
lijsttrekker), Guido Daelemans en Peter Van Eyndhoven.

 V.l.n.r. Nancy Dyck (OCMW raadslid), lijstkandidaten:  
Jeannette Kums-Siodlak, Bart Seldeslachts (burgemeester 
en  lijsttrekker), Mia Wauters (Voorzitter OCMW), Herman 
Verhoeven (OCMW raadslid), Annick De Gendt en  
Marion De Bock.
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 Lijstkandidaten: v.l.n.r. Jan Van Laeken, Bert Cauwenberg 
(voorzitter N-VA), Bart Seldeslachts (uw burgemeester en lijst-
trekker) en Griet Van Gaver (N-VA gemeenteraadslid) staan 
helemaal achter dit standpunt.

 Lijstkandidaten: v.l.n.r. Hederik Tijs, Pieter Schiltz (N-VA 
gemeenteraadslid), Marleen Van den Eynde (schepen van 
lokale economie), Bart Seldeslachts (N-VA burgemeester en 
lijsttrekker), Guido Daelemans en Peter Van Eyndhoven.

 V.l.n.r. Nancy Dyck (OCMW raadslid), lijstkandidaten:  
Jeannette Kums-Siodlak, Bart Seldeslachts (burgemeester 
en  lijsttrekker), Mia Wauters (Voorzitter OCMW), Herman 
Verhoeven (OCMW raadslid), Annick De Gendt en  
Marion De Bock.
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Veilig thuis in een welvarend Kontich-Waarloos

Waarloos aan de beurt 
(masterplan Waarloos)

N-VA Kontich-Waarloos wenst het gebied tussen  
de chalet van de veteranen en kinderdagverblijf  
’t Wisterke te verankeren als recreatie zone. Op  
die manier voorkomen we een toekomstige  
verkaveling en vrijwaren we het landelijk karakter.
Een nieuw lokaal voor de Chiro, een polyvalente 
ruimte voor verenigingen, zoals de fanfare, en een 
naschoolse kinderopvang moeten daar hun plaats 
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overleg gegaan met de verenigingen van Waarloos en 
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Veiligheid is de basis voor 
een leefbare gemeente

Voor N-VA  is veiligheid één van de belangrijkste 
kerntaken van uw gemeentebestuur. Naast het  
bestrijden van criminaliteit en overlast, staat ook  
een veilige mobiliteit hoog in het vaandel.
“Voorkomen is beter dan genezen. We willen daarom 
een gemeentelijke preventiedienst oprichten en inspelen 
op het ontradend effect van slimme camera’s”. zegt 
Bart Seldeslachts, burgemeester en lijsttrekker.
“We willen de investeringen in fiets- en voetpaden 
verdubbelen en aan het drukste en gevaarlijkste 
kruispunt, ter hoogte van het Sint-Ritacollege wordt 
een fietstunnel aangelegd. We blijven ijveren bij de 
Vlaamse overheid voor de aanleg van de noordelijke 
verbindingsweg.” Aldus Willem Wevers, schepen van 
openbare werken en zelf fervent fietser.

Heraanleg Stationsplein  
is prioriteit

Het uitzicht van het Stationsplein is al jaren een doorn 
in het oog van de omwonenden. Tijdens deze legislatuur 
werd een ontwerper aangesteld om een nieuwe invulling 
uit te tekenen van het plein. Voor buurtbewoner en 
N-VA lijst kandidaat John Michel kunnen de werken 
niet snel genoeg beginnen. De andere lijstkandidaten  
uit Kontich-Kazerne zoals Tom De Herdt, Veerle 
Vandenbulcke, en Bart Seldeslachts burgemeester en 
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heraanleg zullen de talrijke fietsers op en veilige ma-
nier dagelijks kunnen passeren, volledig gescheiden 
van het gemotoriseerd verkeer” vult Cedric Janssen 
(N-VA lijstkandidaat) nog aan. Ook de Ooststatiestraat 
(Kauwlei–Stationsplein) wordt onder handen genomen. 
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N-VA Kontich-Waarloos  
wil betere en neutrale 
dienstverlening

Het gemeentebestuur wil, met de integratie van 
gemeente en OCMW inzetten op een nog betere en 
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competentie en klantvriendelijke onthaalmedewerkers 
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neutraliteit van de medewerkers belangrijk is. Dit houdt 
in dat alle medewerkers, die in contact komen met 
burgers, geen uiterlijke levensbeschouwelijke tekenen 
mogen tonen.” Aldus voorzitter Bert Cauwenberg.  
De politie zal terug een vaste plaats krijgen in het 
gerenoveerde gemeentehuis. De communicatie van de 
gemeente naar de burgers toe zal ook verbeterd 
worden: een goed werkend e-loket zal onnodige 
verplaatsingen naar het gemeentehuis vermijden.  
Ook de nodige informatiebrochures voor burgers die 
minder “online” betrokken zijn blijven behouden.

N-VA wilt de parkeerdruk 
in Kontich centrum verder 
aanpakken
“Onze lokale economie kampt al jaren met een 
tekort aan parkeerplaatsen. De aanzet tot een  
oplossing  is al gegeven met de geplande parking 
aan de Spoorwegstraat. Een actief parkeerbeleid 
moet er voor zorgen dat langparkeerders  deze 
randparking zullen benutten. We onderzoeken  
bovendien ook de mogelijkheid van een ondergrondse 
parking in het centrum. Dit zou ons toelaten de  
pleinen in het centrum  middenstandvriendelijker 
en groener te maken.” Aldus Marleen Van den  
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N-VA zorgt voor iedereen 

N-VA Kontich-Waarloos laat niemand aan zijn lot 
over. Niemand wordt uitgesloten, maar, waar nodig, 
is inburgering een noodzakelijke voorwaarde om 
er bij te horen. We streven naar een kwaliteitsvolle 
en betaalbare kinderopvang. Het  kinderdagverblijf 
’t Brugske, in het centrum, is na 38 jaar dienst 
dringend aan vernieuwing toe. Een aantal locaties 
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buitenschoolse kinderopvang wordt uitgebreid en 
de privé-kinderopvang  binnen Kontich wordt 
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deelname aan de gemeentelijke samenleving heel 
belangrijk.

Meer weten over het programma en de kandidaten?
kontich@n-va.be
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 Lijstkandidaten: v.l.n.r. Tom De Herdt, Bart Seldeslachts  
(uw burgemeester en N-VA lijsttrekker) Veerle Vandenbulcke, 
Cedric Janssen en John Michel.
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helemaal achter dit standpunt.
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gemeenteraadslid), Marleen Van den Eynde (schepen van 
lokale economie), Bart Seldeslachts (N-VA burgemeester en 
lijsttrekker), Guido Daelemans en Peter Van Eyndhoven.

 V.l.n.r. Nancy Dyck (OCMW raadslid), lijstkandidaten:  
Jeannette Kums-Siodlak, Bart Seldeslachts (burgemeester 
en  lijsttrekker), Mia Wauters (Voorzitter OCMW), Herman 
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Veilig thuis in een welvarende 
provincie Antwerpen
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“ Zolang de provincies bestaan, 
moeten we ze goed besturen 
en onze stempel drukken 
op het beleid.
Luk Lemmens
Provinciaal gedeputeerde
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in de
provincie Antwerpen in goede banen.

Zolang het provinciale niveau niet is afgeschaft, moet 
het een slanke en daadkrachtige overheid zijn. Dankzij 
de N-VA bespaarden we in de provincie Antwerpen 
al jaarlijks 8 procent op de werkingsmiddelen. En 
in 2013 verlaagden we de dotaties aan partijen en 
fracties met 15 procent. Dat moet bijdragen aan een 
verlaging van de provinciebelastingen voor gezinnen 
en bedrijven.

We leggen fietsostrades aan en zorgen voor 
een betere bovenlokale mobiliteit.

We blijven investeren in het onderhoud van recreatie- 
en groendomeinen.

De N-VA wil de open ruimte bewaren 
voor de volgende generaties.

1. LEMMENS Luk 
 WILRIJK

2. LAUWERS Linda 
 BOOM

3. GEYSEN Kris 
 BRECHT

4. VAN HAUTEGHEM Marleen 
 ZWIJNDRECHT

5. VRANCKEN Isabelle 
 AARTSELAAR

6. GYS Seppe 
 WOMMELGEM

7. JACQUES Ilse 
 BERCHEM

8. VAN BUEREN Hugo 
 EDEGEM

9. PALINCKX Koen 
 EKEREN

10. GIELEN Pascale 
 SCHILDE

11. DE HERT Vera 
 MORTSEL

12. THIJS Danny 
 BRASSCHAAT

13. VERLINDEN Linda 
 WILRIJK

14. STAES Johan 
 KONTICH

15. PIETTE Heide-Marie 
 ZOERSEL

16. BRANT Chil 
 WUUSTWEZEL

17. SNYDERS Sven 
 BOECHOUT

18. DRIES Greet 
 KALMTHOUT

19. VAN WINKEL Cordula 
 ANTWERPEN

20. JAMBON Jan 
 BRASSCHAAT
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Veilig thuis in een welvarend Kontich-Waarloos

Kandidatenlijst N-VA verkiezingen 2018: Een sterke ploeg voor Kontich-Waarloos. p. 5

Beste inwoners van Kontich-Waarloos,

Op 14 oktober 2018 trekken we weer met zijn allen naar de stembus.
Er is al heel wat gerealiseerd: de gemeentelijke organisatie is versterkt, de historische schulden
zijn nu met meer dan 40 % afgebouwd en vele slimme investeringen werden gerealiseerd . Het N-VA verkiezings- 
programma bouwt op dit fundament verder. Met uw steun betekenen deze verkiezingen voor ons dan ook geen  
eindpunt maar een forse doorstart. Een enthousiaste N-VA ploeg gaat dan aan de slag met 
iedereen die dit programma mee wil realiseren. We werken samen aan een veilige thuis in een 
welvarend  Kontich-Waarloos. Dit krachtige programma is gebouwd rond ZEVEN THEMA’S. 
Geen literatuur maar klare voorstellen, die duidelijk weergeven waar N-VA voor staat:

VEILIG , VERANTWOORD en VLAAMS.

Contact over verkiezingsprogramma 2018 op kontich@n-va.be of via uw burgemeester en  
lijsttrekker N-VA Bart Seldeslachts, tel. nr. 0474 24 38 90 of bart.seldeslachts@n-va.be.

1. Het huidige daadkrachtige beleid wordt verder uitgebouwd, met extra nadruk op klantvriendelijkheid en 
een open communicatie.

2. Veiligheid is belangrijk. Een preventiedienst zal criminaliteit en overlast bestrijden. De fietserstunnel aan 
St Rita is één van de belangrijkste projecten  voor de veiligheid van de fietsers.

3. Een gezond financieel beheer gaat samen met  ambitieuze investeringen. De gemeentelijke schuld  wordt verder 
afgebouwd. De gemeentebelastingen worden niet verhoogd. We voorzien meer geld voor openbare werken.

4. De bestaande sociale dienstverlening wordt verder uitgebreid, vooral op het vlak van kinderopvang en 
ouderenzorg.

5. We laten niemand aan zijn lot over. Er wordt op alle domeinen rekening gehouden met de noden van de 
jeugd, de gezinnen, de senioren en kwetsbare groepen

6. We zetten in op belangrijke en haalbare milieudoelstellingen. Voorkomen van wateroverlast is hier be-
langrijk .Het groenonderhoud wordt verbeterd door de pleintjes mooi aan te planten.

 Bovendien wensen we een propere gemeente.  

7. We verdubbelen het budget voor de wegeninfrastructuur met nog meer toegankelijke voet- en fietspaden. 
Het parkeerprobleem wordt aangepakt door extra parkeerplaatsen in het centrum.Ook in de pleinen 
wordt geïnvesteerd zodat leefbaarheid, mobiliteit en handel elkaar aanvullen, met een vaste stek voor 
evenementen en meer groen.

Kandidaten in de kijker

Ik woon samen met mijn echtgenoot Robert in het 
centrum van Kontich. Wij hebben twee kinderen en 
negen kleinkinderen. Wij zijn beiden trotse rasechte 
Kontichnaars en  zeer actief in verschillende vereni-
gingen in Kontich-Waarloos. Ik koos voor N-VA 
omdat het programma mij  erg aanspreekt. Ik wil me 
vooral inzetten voor zowel actieve als voor  minder 
mobiele senioren. Ook vind ik jeugd en kinderopvang 
zeer belangrijk. Meer  betere  voet -en fietspaden, en 
ook een fietstunnel aan Sint Rita, zijn noodzakelijk. Ik 
steun volledig het masterplan van Waarloos.

Ik ben opgegroeid in Kontich en sinds kort woon ik 
samen met mijn partner Ciska in het centrum van 
Kontich. Ben de jongste kandidaat op de N-VA lijst en 
ik wil er zeker voor zorgen dat er veel aandacht besteed 
wordt aan de jeugd. Als zelfstandige ondernemer ijver ik 
voor ondersteuning van de middenstand. N-VA Kontich 
heeft hiervoor al hard gewerkt, maar de lokale economie 
verdient zeker een blijvende steun. Een efficiënt en actief 
parkeerbeleid dat zorgt voor een  goede bereikbaarheid 
van de handelaars is een prioriteit. Eén van de belangrijk-
ste speerpunten is” VEILIGHEID”.

www.n-va.be/kontichN-VA Kontich-Waarloos N-VA Kontich-Waarloos @ N-VA_Kontich
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  Bart Seldeslachts,  
Uw burgemeester en lijsttrekker 
N-VA Kontich-Waarloos
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op het beleid.
Luk Lemmens
Provinciaal gedeputeerde
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in de
provincie Antwerpen in goede banen.

Zolang het provinciale niveau niet is afgeschaft, moet 
het een slanke en daadkrachtige overheid zijn. Dankzij 
de N-VA bespaarden we in de provincie Antwerpen 
al jaarlijks 8 procent op de werkingsmiddelen. En 
in 2013 verlaagden we de dotaties aan partijen en 
fracties met 15 procent. Dat moet bijdragen aan een 
verlaging van de provinciebelastingen voor gezinnen 
en bedrijven.

We leggen fietsostrades aan en zorgen voor 
een betere bovenlokale mobiliteit.

We blijven investeren in het onderhoud van recreatie- 
en groendomeinen.

De N-VA wil de open ruimte bewaren 
voor de volgende generaties.
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1. SELDESLACHTS Bart 15. CAUWENBERG Bert

2. VAN DEN EYNDE Marleen 16. VANBAEDEN Cindy

3. WEVERS Willem 17. TIJS Hederik

4. KUMS-SIODLAK Jeannette 18. TERSAGO Sylvie

5. LAMBRECHTS Peter 19. DE HERDT Tom

6. DE BOCK Marion 20. STRUYF Linda

7. VAN EYNDHOVEN Peter 21. MICHEL John

8. VAN GAVER Griet 22. VANDENBULCKE Veerle

9. JANSSEN Cedric 23. VAN LAEKEN Jan

10. POORTMANS Anja 24. BEECKMANS Christel

11. SCHILTZ Pieter 25. GOOSSENS Peter

12. DE RIDDER Yvonne 26. VERHOEVEN Herman

13. DAELEMANS Guido 27. WAUTERS Mia

14. DE GENDT Annick

Een sterke ploeg voor Kontich-Waarloos

Peter Van Eyndhoven
25 jaar, zelfstandig ondernemer
plaats 7

Yvonne Deridder
76 jaar, gepensioneerd
plaats 12
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“ Zolang de provincies bestaan, 
moeten we ze goed besturen 
en onze stempel drukken 
op het beleid.
Luk Lemmens
Provinciaal gedeputeerde
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
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De N-VA leidt de Verandering in de
provincie Antwerpen in goede banen.

Zolang het provinciale niveau niet is afgeschaft, moet 
het een slanke en daadkrachtige overheid zijn. Dankzij 
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Beste inwoners van Kontich-Waarloos,

Op 14 oktober 2018 trekken we weer met zijn allen naar de stembus.
Er is al heel wat gerealiseerd: de gemeentelijke organisatie is versterkt, de historische schulden
zijn nu met meer dan 40 % afgebouwd en vele slimme investeringen werden gerealiseerd . Het N-VA verkiezings- 
programma bouwt op dit fundament verder. Met uw steun betekenen deze verkiezingen voor ons dan ook geen  
eindpunt maar een forse doorstart. Een enthousiaste N-VA ploeg gaat dan aan de slag met 
iedereen die dit programma mee wil realiseren. We werken samen aan een veilige thuis in een 
welvarend  Kontich-Waarloos. Dit krachtige programma is gebouwd rond ZEVEN THEMA’S. 
Geen literatuur maar klare voorstellen, die duidelijk weergeven waar N-VA voor staat:

VEILIG , VERANTWOORD en VLAAMS.

Contact over verkiezingsprogramma 2018 op kontich@n-va.be of via uw burgemeester en  
lijsttrekker N-VA Bart Seldeslachts, tel. nr. 0474 24 38 90 of bart.seldeslachts@n-va.be.

1. Het huidige daadkrachtige beleid wordt verder uitgebouwd, met extra nadruk op klantvriendelijkheid en 
een open communicatie.

2. Veiligheid is belangrijk. Een preventiedienst zal criminaliteit en overlast bestrijden. De fietserstunnel aan 
St Rita is één van de belangrijkste projecten  voor de veiligheid van de fietsers.

3. Een gezond financieel beheer gaat samen met  ambitieuze investeringen. De gemeentelijke schuld  wordt verder 
afgebouwd. De gemeentebelastingen worden niet verhoogd. We voorzien meer geld voor openbare werken.

4. De bestaande sociale dienstverlening wordt verder uitgebreid, vooral op het vlak van kinderopvang en 
ouderenzorg.

5. We laten niemand aan zijn lot over. Er wordt op alle domeinen rekening gehouden met de noden van de 
jeugd, de gezinnen, de senioren en kwetsbare groepen

6. We zetten in op belangrijke en haalbare milieudoelstellingen. Voorkomen van wateroverlast is hier be-
langrijk .Het groenonderhoud wordt verbeterd door de pleintjes mooi aan te planten.

 Bovendien wensen we een propere gemeente.  

7. We verdubbelen het budget voor de wegeninfrastructuur met nog meer toegankelijke voet- en fietspaden. 
Het parkeerprobleem wordt aangepakt door extra parkeerplaatsen in het centrum.Ook in de pleinen 
wordt geïnvesteerd zodat leefbaarheid, mobiliteit en handel elkaar aanvullen, met een vaste stek voor 
evenementen en meer groen.

Kandidaten in de kijker

Ik woon samen met mijn echtgenoot Robert in het 
centrum van Kontich. Wij hebben twee kinderen en 
negen kleinkinderen. Wij zijn beiden trotse rasechte 
Kontichnaars en  zeer actief in verschillende vereni-
gingen in Kontich-Waarloos. Ik koos voor N-VA 
omdat het programma mij  erg aanspreekt. Ik wil me 
vooral inzetten voor zowel actieve als voor  minder 
mobiele senioren. Ook vind ik jeugd en kinderopvang 
zeer belangrijk. Meer  betere  voet -en fietspaden, en 
ook een fietstunnel aan Sint Rita, zijn noodzakelijk. Ik 
steun volledig het masterplan van Waarloos.

Ik ben opgegroeid in Kontich en sinds kort woon ik 
samen met mijn partner Ciska in het centrum van 
Kontich. Ben de jongste kandidaat op de N-VA lijst en 
ik wil er zeker voor zorgen dat er veel aandacht besteed 
wordt aan de jeugd. Als zelfstandige ondernemer ijver ik 
voor ondersteuning van de middenstand. N-VA Kontich 
heeft hiervoor al hard gewerkt, maar de lokale economie 
verdient zeker een blijvende steun. Een efficiënt en actief 
parkeerbeleid dat zorgt voor een  goede bereikbaarheid 
van de handelaars is een prioriteit. Eén van de belangrijk-
ste speerpunten is” VEILIGHEID”.

www.n-va.be/kontichN-VA Kontich-Waarloos N-VA Kontich-Waarloos @ N-VA_Kontich
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  Bart Seldeslachts,  
Uw burgemeester en lijsttrekker 
N-VA Kontich-Waarloos

Veilig thuis in een welvarende 
provincie Antwerpen
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“ Zolang de provincies bestaan, 
moeten we ze goed besturen 
en onze stempel drukken 
op het beleid.
Luk Lemmens
Provinciaal gedeputeerde
Lijsttrekker

Minder postjes en minder bevoegdheden. Dat is kort gezegd waar de N-VA voor 
zorgde. Op 14 oktober verkiezen we nog maar half zoveel provincieraadsleden als 
vorige keer. En het aantal gedeputeerden in elke provincie daalt van zes naar vier. 

Voor de N-VA is die afslanking een tussenstap naar de afschaffing van het 
provinciale niveau. Maar zolang de provincies nog bestaan, wil de N-VA ook daar 
wegen op het beleid en zorgen voor een goed bestuur.

De N-VA leidt de Verandering in de
provincie Antwerpen in goede banen.

Zolang het provinciale niveau niet is afgeschaft, moet 
het een slanke en daadkrachtige overheid zijn. Dankzij 
de N-VA bespaarden we in de provincie Antwerpen 
al jaarlijks 8 procent op de werkingsmiddelen. En 
in 2013 verlaagden we de dotaties aan partijen en 
fracties met 15 procent. Dat moet bijdragen aan een 
verlaging van de provinciebelastingen voor gezinnen 
en bedrijven.

We leggen fietsostrades aan en zorgen voor 
een betere bovenlokale mobiliteit.

We blijven investeren in het onderhoud van recreatie- 
en groendomeinen.

De N-VA wil de open ruimte bewaren 
voor de volgende generaties.

1. LEMMENS Luk 
 WILRIJK

2. LAUWERS Linda 
 BOOM

3. GEYSEN Kris 
 BRECHT

4. VAN HAUTEGHEM Marleen 
 ZWIJNDRECHT

5. VRANCKEN Isabelle 
 AARTSELAAR

6. GYS Seppe 
 WOMMELGEM

7. JACQUES Ilse 
 BERCHEM

8. VAN BUEREN Hugo 
 EDEGEM

9. PALINCKX Koen 
 EKEREN

10. GIELEN Pascale 
 SCHILDE

11. DE HERT Vera 
 MORTSEL

12. THIJS Danny 
 BRASSCHAAT

13. VERLINDEN Linda 
 WILRIJK

14. STAES Johan 
 KONTICH

15. PIETTE Heide-Marie 
 ZOERSEL

16. BRANT Chil 
 WUUSTWEZEL

17. SNYDERS Sven 
 BOECHOUT

18. DRIES Greet 
 KALMTHOUT

19. VAN WINKEL Cordula 
 ANTWERPEN

20. JAMBON Jan 
 BRASSCHAAT

1. SELDESLACHTS Bart 15. CAUWENBERG Bert

2. VAN DEN EYNDE Marleen 16. VANBAEDEN Cindy

3. WEVERS Willem 17. TIJS Hederik

4. KUMS-SIODLAK Jeannette 18. TERSAGO Sylvie

5. LAMBRECHTS Peter 19. DE HERDT Tom

6. DE BOCK Marion 20. STRUYF Linda

7. VAN EYNDHOVEN Peter 21. MICHEL John

8. VAN GAVER Griet 22. VANDENBULCKE Veerle

9. JANSSEN Cedric 23. VAN LAEKEN Jan

10. POORTMANS Anja 24. BEECKMANS Christel

11. SCHILTZ Pieter 25. GOOSSENS Peter

12. DE RIDDER Yvonne 26. VERHOEVEN Herman

13. DAELEMANS Guido 27. WAUTERS Mia

14. DE GENDT Annick

Een sterke ploeg voor Kontich-Waarloos

Peter Van Eyndhoven
25 jaar, zelfstandig ondernemer
plaats 7

Yvonne Deridder
76 jaar, gepensioneerd
plaats 12
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